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Greve mandag - Hemingway Club® 

  Vi mødes hver mandag!  

kl.9:30–11:30 i Borgerhuset Greve. 

Indbetaling tur og arrangementer: 

Konto 9570 - 12947984 
 

Næste møde 30. maj  

På vej til Krig med 

 Korvetten Olfert Fisher 

v/Gustav Lang 

Referat af møde d. 23. maj 2022. 

I dag vil Eilif Schlotfeldt fortælle os lidt om alt om familien, 

luftfart og flygtninge. Men inden skal vi starte med vor 

morgensang, som i dag er ”jeg en gård mig bygge vil” af Alise 

Tegner. 

Sangen i dag har relation til Eilifs familie, som kan føres tilbage 

til 1500-tallet til en gård i en landsby syd for Kiel. Familien blev 

delt i flere grene, hvor en gren emigrerede til USA – Iowa og en 

anden gren til Sjælland. Eilif blev Greveborger i 1983. 

Eilif er en årgang 1945 fra Vemmelev Mejeri og blev opkaldt 

efter sin far Eilif Schlotfeldt. Familienavnet Schlotfeldt er en arv 

fra de sydslesvigske aner. Eilif har fundet interesse i at forske i 

historien omkring familien og prøvet, at sætte denne i 

sammenhæng med de historiske hændelser i Sydslesvigske - 

Holstenske områder, og har i denne søgen fået den lære, at man 

ikke skal holde sig på gaden, men gå ind ad porten, der er 

historien. I dag er der urolige områder, det var der også, når man 

går nogle hundrede år tilbage, i de sydlige områder af Danmark, 

og der var personer, bla. de danske konger, som samtidig var 

Hertug udi Slesvig - Holsten, samt andre med andre funktioner 

eksempelvis Johann Rantzau, der var hærchef og en brutal herre. 

Resultatet af hele denne søgen har gjort det muligt for Eilif at 

sammensætte Stamtræ af hans familie flere hundrede år tilbage. 

Familien Schlotfeldt flyttede til København i 1960, hvor faren 

blev ansat i lufthavnen og til skønnede Eilif til et job samme 
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sted, det resulterede i en læreplads hos SAS, som flyvemekaniker, der blev fuldbyrdet 1967 med 

en bonus af et flyvercertifikat. Herefter blev værnepligten i flyvevåbnet afviklet og sluttede som 

sergent, i den sidste tid var det med undervisning af nye elever, dette område var til stor hjælp i 

den senere karriere. Efter militærtjenesten var det tilbage til SAS.  

Karrieren hos SAS gav mange udfordringer, som teknikker, konsulent, manager og Director i 

mange forskellige områder både af operativ, organisatorisk og af undervisning art. I andre 

organisationer vil man betegne sådan en buket af jobs som mere eller  troubleshothing. 

Ansættelse forholdet endte hos SAS i 2008 og så blev det Sterling Airways. 

Sterling blev en meget kort fornøjelse pga. konkurs. Herefter overtog Kurator ansvaret for alle 

selskabets fly i alt 26 stk. Kurator ansatte Eilif til at hjælpe med oprydning dvs. hjælp til 

besætning og håndtering af kontrakterne til Leasing selskaberne. I forbindelse med konkursen 

overtog Cimber Air nogle Dokumenter, samt et par fly og det gav Eilif en gliden overgang til 

ansættelse i Cimber air, og var med til at oprette et datterselskab, hvor de nyerhvervede Fly skulle 

indgå. 

Her sluttede Karrieren indenfor Flyindustrien efter næsten 40 år. 

Nu skulle vi hørt lidt om Flygtninge, dette måtte desværre udgå pga. tid.  

Vi siger Eilif tak for et interessant indblik i de udfordringer, der er i Flyindustrien. 

Ref. Poul Erik Christensen 


